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خبر درگذشــت میرســاو 
باژویچ، خبر تلخــی برای همه 
هواداران فوتبال در دنیا بود. این 
مربی همچنان به خاطر شاهکارش 
در جام جهانی 1998 به یاد آورده 
می شد اما او برای هواداران فوتبال 
در کرواسی و ایران، معنایی فراتر 
از یک مربی موفق داشت. چیرو 
اساسا مرد تاثیرگذاری بود. یک 
مربــی معمار که عادت داشــت 
تیم هایش را به تدریج در مســیر 
موفقیت های بزرگ قرار بدهد اما 
مهم تر از آن، تبحر ویژه ای در کشف 
استعدادها در دنیای فوتبال داشت. 
صاحب آن نگاه های تیزبین در کنار 
زمین، حاال دیگر چشم هایش را 

برای همیشه بسته است.
    

محال است تصویری از جام جهانی 
98 فرانسه در ذهن داشته باشید اما تیم 
رویایی و شگفت انگیز میرسالو بالژویچ 
را به یاد نیاورید. تیمی کــه در یکی از 
فراموش نشدنی ترین شگفتی های تاریخ 
جام، خودش را بــه مرحله نیمه نهایی 
رساند و روی سکوی سوم دنیا قرار گرفت. 
تصور فوتبال کرواسی بدون این مربی، 
عمال غیرممکن است. چراکه از اولین 

ســال های جدا شــدن از یوگسالوی، 
او مشــغول کار در تیم ملی بود. بالژ با 
این تیم به یورو 96 رفــت و بعد از آن در 
جام جهانی 98 درخشــید. موفقیتی 
که انگار دنیا را متوجه فوتبال کرواسی و 
استعدادهایش کرده بود. او نقش بسیار 
موثری در عالقه مندشــدن بسیاری از 
کروات ها به مربیگری داشت. به همین 
خاطر هم هســت که بالژ بیشتر از هر 
مربی دیگری در تاریخ این کشور، صاحب 
مستندهای ســینمایی و تلویزیونی 
بوده است. او به جز تیم ملی، در تیم ها 
و کشورهای دیگری نیز کار کرده است. 
بالژ هم در کرواســی موفق بوده و هم 
تجربه کار در فوتبال سوئیس را داشته 
اســت. با این حال ماجرایی هم وجود 
دارد که او را به فوتبال ایران پیوند می زند. 
اما ماجــرای ورود او به فوتبال ایران 
چطور اتفــاق افتاد؟ بعــد از موفقیت 
بزرگ جام جهانی 98 فرانسه، خیلی ها 
شــرایط این مربی را مورد بررسی قرار 
دادند. فدراســیون فوتبال ایران اما از 
دیگران سبقت گرفت و امضای بالژویچ 
را به دســت آورد. جالب است که در آن 
مقطع تیم ملی ایران می توانست مردی 
با این رزومه را روی نیمکت داشته باشد. 
چیرو در مرحله مقدماتی جام جهانی 
2002 به تیم ملی ایران ملحق شــد. او 
شیوه سه-پنج-دو تیم ملی که قبل از 

خودش مورد استفاده قرار می گرفت را 
حفظ کرد و بالفاصله، نسل سازی برای 
این تیم را کلیــد زد. چیرو هیچ وقت با 
ســتاره  بی انضباطی مثل خداداد کنار 
نیامد اما بازیکنانی که با او و سیستمش 
کنــار می آمدند، در ایــن دوران کوتاه 
پیشــرفت فوق العاده ای داشتند. تیم 
ملی در آن مقطع، بی نهایت تماشایی 
و دلچسب بازی می کرد. او چهره هایی 
مثل رحمان رضایی و جــواد نکونام را 
نیز به تیم ملی برد. مدافع و هافبکی که 
برای ســال ها در این تیم باقی ماندند و 
در فوتبال اروپا نیز موفقیت های زیادی 
به دســت آوردند. آن روزها صعود یک 
تیم آســیایی به جام جهانی، سخت تر 
از امروز به نظر می رسید. از گروه نسبتا 
سخت تیم ملی، فقط یک تیم مستقیما 
به جام جهانی راه پیدا می کرد. شکست 
دادن عربستان در اســتادیوم آزادی و 
بردن عراق در خاک این کشور، نتایجی 
بودند که هرگز فراموش نمی شوند اما 
یک شکست ناباورانه روبه روی بحرین در 
بازی آخر، شانس صعود آن تیم شایسته 
به مرحله بعدی را از بین برد. تیمی که در 
دو مسابقه پلی آف روبه روی ایرلند نیز 
کامال شایسته صعود به نظر می رسید. 
تیم ملی در دوبلین موقعیت های گل 
بسیار زیادی را از دســت داد و با وجود 
شکست دادن حریف در بازی برگشت، 

در نهایت به جام جهانی نرسید. بالژ در 
فوتبال ایران، موافقان و مخالفان خاص 
خودش را داشت. مدیران ورزش ایران 
اما به دنبال کنار گذاشــتن این مربی 
نبودند. با این حال او تصمیم به جدایی 
داشت و این دستیارش بود که در ادامه 
روی نیمکت تیم ملی نشست. دستیاری 
که ایران را به جام جهانی 2006 رساند و 
بعدها هم پرافتخارترین مربی خارجی 
لیگ برتر شــد. بالژ ســال ها بعد برای 
هدایت مس به فوتبال ایران برگشــت 
اما در این دوره دیگر موفقیت خاصی به 

دست نیاورد.
ســرطان این اواخر، نفس چیرو را 
گرفته و زندگی اش را مختل کرده بود. 
بالژ در 88 ســالگی، دیگر تحمل درد و 

رنج سرطان بدخیم را نداشت و هر وقت 
که مصاحبه ای انجام می داد، از عالقه اش 
به ترک کردن زندگــی و پایان این رنج 
طوالنی حرف می زد. رنج او باالخره تمام 
شد و این چهره بزرگ دنیای مربیگری، 
برای همیشه چشــم هایش را بست. 
همه آنهایی که در کرواســی به خاطر 
او به مربیگری عالقه مند شــدند، همه 
آنهایی که معجزه های بزرگ او در تیم 
ملی کرواســی را دیدند و همه آنهایی 
که در ایران به ســبک بازی تیم جذاب 
و پرحســرت او عالقه داشتند، حاال در 
سوگ هستند. در سوگ مردی که دیگر 
زنده نیست اما هنوز در ذهن خیلی ها، 
لب خط ایستاده تا دستورات تاکتیکی 
را به تیم منتقل کنــد. مردی که دیگر 

زنده نیســت اما هنوز در ذهن خیلی از 
فوتبالی ها زندگی می کند.
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پادشاه جیمز، امتیازآورترین بازیکن 
تاریخ ان.بی.ای
تانک لبران! 

لحظه جادویی ســتاره لس آنجلس لیکرز 
باالخره از راه رسید. لبران جیمز بعد از سال ها 
یک رکورد تاریخی را جابه جــا کرد تا حاال به 
عنوان »امتیازآورترین« بازیکن تاریخ ان.ابی.

ای شناخته شود. 
این رکورد تا دیروز به کریم عبدالجبار تعلق 
داشــت. بازیکنی که موفق شده بود 38387 
امتیاز به دســت بیاورد. در فاصله 10 ثانیه به 
پایان کوارتر سوم نبرد با اوکالهاما اما، لبران با 
یک فید اوی بسیار زیبا، توپ را به درون سبد 
انداخت تا بازی برای لحظاتی متوقف شود. در 
این لحظات حتی بازیکنان حریف نیز مشغول 

ستایش از لبران بودند. 
کریم عبدالجبار این امتیازها را در 1560 
بازی به دســت آورده بود اما جیمز توانســت 
در 1400 بــازی از این رکورد خــاص عبور 
کند. رکورد بیشترین میانگین امتیاز به ازای 
هر بازی در ان.بی.ای امــا همچنان به مایکل 
جردن اختصاص دارد. لبران بعد از شکستن 
این رکــورد رویایی، ســخنرانی کوتاهی نیز 
داشت:»فقط می خواهم تشکر کنم. از همه و 
به خصوص هواداران وفادار لیکرز. شما واقعا 
منحصربه فردید. حضور اسطوره ای مثل کریم 
عبدالجبار در این سالن باعث افتخار است. از 
همه دوستان و اعضای خانواده ام نیز ممنونم. 
شما اجازه دادید من بخشی از چیزی باشم که 

همیشه رویایش را داشته ام.«
این شب جذاب برای لبران با 38 امتیاز به 
پایان رســید. او هفت ریباند، سه توپ ربایی و 
ســه پاس منجر به گل نیز به نام خودش ثبت 
کرد. جیمز فصل بسیار سختی را در لباس زرد 
و بفنش سپری کرده است. تیم او حتی با صعود 
به »پلی این« نیز فاصله دارد و کار سختی برای 

رسیدن به پلی آف خواهد داشت. 
این ستاره عالقه بســیار زیادی داشت تا 
دوباره با کایری اروینگ هم تیمی شود. چرا که 
کایری درخواســت ترید داده بود و به دنبال 
جدایی از بروکلین نتس بود. بــا این حال در 
نهایت لیکرز موفق به ثبــت کردن این انتقال 
نشد و کایری نیز به داالس رفت تا با لوکا دانچیچ 
و پورزینگیس هم تیمی شود. لبران هیچ وقت 
عصبانیتــش را از این ماجرا پنهــان نکرد اما 
با این وجود این فصل بــرای او هنوز به پایان 

نرسیده است. 
همین ســتاره با جاه طلبی همیشگی اش 
تاکید کرده که اگر لیکــرز بدون هیچ بازیکن 
مصدومی به پلی آف برســد، توانایی شکست 
دادن هر حریفــی را دارد. با این حال خیلی ها 
باور دارند که اگر لیکرز در این فصل به پلی آف 
نرسد، احتماال جیمز از این تیم جدا می شود 
تا سال آینده به دنبال موفقیت با تیم دیگری 
باشد. چراکه او هرگز از تالش برای رسیدن به 

موفقیت سیر نمی شود. 
رکــورد تاریخی لبــران، بــار دیگر بحث 
»بهترین بازیکن تاریــخ« را در ان.بی.ای داغ 
کرده است. به نظر می رسد جیمز با این رکورد 
حاال به مایکل جردن نزدیک تر شده است. با 
این وجود فرضیه بهتریــن بودن مایکل هنوز 

طرفداران بیشتری دارد. 
شــاید مایکل در زمین بســکتبال اعجاز 
بیشتری را به نمایش گذاشته اما جیمز ثبات و 
پیوستگی بیشتری در زمین مسابقه داشته و 
کارنامه کم نوسان تری را نیز دنبال کرده است. 
لبران یکی از ســتاره های بی چــون و چرای 
تاریخ ان.بی.ای به شــمار می  رود. مردی که 
حاال امتیازآورترین بازیکــن تاریخ این لیگ 

نیز هست. 

منهای فوتبال

آدرنالین

محال است تصویری از 
جام جهانی 98 فرانسه 

در ذهن داشته باشید اما 
تیم رویایی و شگفت انگیز 
میرساو باژویچ را به یاد 
نیاورید. تیمی که در یکی 
از فراموش نشدنی ترین 
شگفتی های تاریخ جام، 

خودش را به مرحله 
نیمه نهایی رساند و روی 

سکوی سوم دنیا قرار گرفت

روز جمعه 21 بهمن، بیســت ودومین دوره لیگ برتر 
والیبال بانوان ایران رسما به پایان مي رسد. لیگي که 
با حضور هشت تیم مس رفســنجان، صدیق گفتار 
وارنا، پیکان تهران، جهان بین چهارمحال، ذوب آهن 
اصفهان، طلوع مهر یزد، سایپا تهران و سریک گنبد 
آغاز شد و حاال سریک و پیکان در نبرد قهرماني مقابل 

هم قرار مي گیرند. 
در این فصل در مجموع 56 مســابقه در دور رفت و 
برگشت برگزار شد و درنهایت تیم های پیکان، سریک، 
سایپا و ذوب آهن به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. 
حاال این مسابقات به ایســتگاه آخر رسیده و باید دید 
جام امســال به گنبد مي رود یا در تهــران مي ماند. 
این مسابقه از ساعت 14 روز جمعه به میزباني سالن 
فدراسیون والیبال برگزار مي شود. جایي که قرار است 

شــاهد تالش دو تیم براي تصاحب جام باشد. تقابلي 

دیدني بین دو تیم باتجربه و تازه وارد که هر دو مدعي هاي 
قهرماني هستند. 

پیکان با ســال ها حضور در لیگ والیبــال بانوان یکي 
از باتجربه ترین تیم هاي حاضر در این مســابقات اســت. 
خودروسازها سال 96 براي نخستین بار کاپ 
قهرماني لیگ برتر را باالي ســر بردند و امسال 
از همان مســابقه اول با هدف بــردن یک جام 
دیگر وارد رقابت ها شدند. پیکاني ها که امسال 
دســت به جوانگرایي هم زده انــد، با هدایت 
فاطمه رشــیدي به عنوان اولیــن تیم راهي 
فینال شدند و به دنبال یک قهرماني دیگر در 
کارنامه شان هستند. آنها با 13 برد و 39 امتیاز 
به عنوان صدرنشین مرحله مقدماتی راهی 
نیمه نهایی شدند و حاال در دیدار فینال برابر 
تیم دوم جدول قرار گرفته اند تا برای کسب 

مدال طال بجنگند.
در سوي دیگر این میدان، سریک گنبد 
ایستاده است که با قهرماني در لیگ دسته یک 
به لیگ برتر آمد و توانست در همان اولین تجربه 
لیگ برتري با رسیدن به فینال خودي نشان 
بدهد. هرچند جذب بازیکنان شناخته شده 
والیبال و حضور نیلوفر حجتي روي نیمکت 
سریک، گام بلندي براي گنبدي ها در مسیر 
رسیدن به فینال بود. ســریکي ها با بازي ها 

و عملکرد خوب شــان عنوان قهرماني نیم فصل را به دست 
آوردند اما در دور برگشت، یک شکست آنها را یک امتیاز از 
پیکان عقب انداخت تا در رده دوم جدول قرار بگیرند. پیکان 
شاید از نظر تجربه قوي تر باشد اما سریک هم تماشاگراني 
دارد که حتما آنها را در دیدار نهایي هم حمایت مي کنند. 
گنبدي ها در بازي رفت نیمه نهایي مقابل سایپا حدود سه 
هزار صندلي را پر کردند تا رکورد تماشاچي ها در مسابقات 
والیبال بانوان ایــران را به نام خود بزنند. ســریکي ها که 
از حمایت خوبي از ســوي ســردار آزمون مالک تیم شان 
برخوردار هستند، امیدوارند اسب هاي شان را از خودروهاي 
رقیب عبور دهند و فاتح ســکوي نخست مسابقات شوند. 
موضوعي که باعث مي شود یک تقابل و جنگ تمام عیار در 
سالن فدراسیون والیبال رقم بخورد. چراکه پیکان هم تیمي 

نیست که به این راحتي ها تسلیم شود. 
برنده بازي جمعه، عالوه بر کســب عنــوان قهرماني 
باشگاه هاي زنان ایران، در مسابقات قهرماني باشگاه هاي 
زنان آسیا که از 5 تا 12 اردیبهشت 1402 به میزباني ویتنام 
برگزار مي شود، شــرکت خواهد کرد. ناگفته نماند ملیحه 
نوری به عنوان داور اول و زینب حقی بــه عنوان داور دوم، 
قضاوت دیدار نهایی لیگ برتر زنــان را برعهده دارند. لیلی 
توکلی ناظر فنی است و شــهناز برادران مهاجری هم ناظر 

داوری این دیدار حساس است.

لیگ والیبال بانوان به ایستگاه آخر رسید

جنگ قهرماني

ورزش بانوان

درست قبل از بازی ملوان بود که ساپینتو در مورد احتمال از دست رفتن شانس 
قهرمانی به بازیکنان تیمش هشدار داد. درست از همان روز به بعد، شرایط استقالل 
تغییر کرده و این تیم حاال یک مدعی بسیار جدی برای بردن لیگ برتر به شمار 
می رود. برنامه استقالل در این چند هفته برنامه ایده آلی بوده و آبی ها نیز به بهترین 
شکل از فرصت های شان برای نزدیک شدن به صدر استفاده کردند. حاال دیگر در 
این باشگاه خبری از بحران نیست و آبی ها توانسته اند نگرانی ها را پشت سر بگذارند.

مزد اعتماد
شکست روبه روی تراکتور و سپاهان در پایان نیم فصل اول و شروع نیم فصل دوم 
لیگ برتر، استقالل را در شرایط سختی قرار داده بود. حتی زمزمه هایی در مورد 
تغییر سرمربی در این باشگاه به گوش می رسید و بعید نبود که مدیران استقالل 
تصمیم به جایگزینی ساپینتو با یک مربی ایرانی بگیرند. این یک تصمیم کلیدی 
برای باشگاه به شمار می رفت. رفتار اســتقاللی ها با مرد پرتغالی نیز به نوعی بود 
که انگار او در حال تبدیل شدن به گابریل کالدرون دوم برای فوتبال ایران است. 
حرف آخر را اما مدیرعامل استقالل زد. فتح ا... زاده رسما اعالم کرد که ساپینتو به 
هیچ قیمتی برکنار نمی شود. مهم نیست که این تصمیم به چه دلیلی گرفته شده 

است. شاید اعتقاد قلبی به عملکرد این مربی و شاید هم مشکالت مالی متعدد، 
پنجره بســته نقل و انتقاالت و عدم توانایی در پرداخت دستمزد کامل او و جذب 
یک مربی دیگر. مهم این است که این تصمیم کامال درستی بوده و استقالل را به 
مسیر درستی برگردانده است. تیمی که به ظاهر بحران زده به نظر می رسید، در 
سه بازی گذشته موفق به زدن 10 گل شده است. آنها چهار بار دروازه ملوان را باز 
کردند، سه بار به مس کرمان گل زدند و در آزادی، سه بار هم توپ را از خط دروازه 
نفت مسجدسلیمان عبور دادند. شاید هر سه حریف این تیم، رقبایی از پایین جدول 
بوده باشند اما به هیچ وجه نمی توان روی نمایش درخشان استقالل در این بازی ها 
خط بطالن کشید. تیم ساپینتو حاال اعتماد به نفس بسیار زیادی دارد و به کمک 
این اعتماد به نفس، می تواند در دیدارهای بزرگ و حساس نیز به برتری برسد. به 
نظر می رسد که این تیم فعال در کورس قهرمانی لیگ برتر باقی خواهد ماند. اگرچه 

آنها در این مسیر، رقبای سرسخت و پرمهره ای مثل سپاهان و پرسپولیس دارند.

بازی شیرین، پایان تلخ
چهره ویژه نبرد استقالل و نفت مسجدسلیمان در آزادی، مهدی قایدی بود. 
بازیکنی که انگار نیم فصل اول لیگ را در خواب سپری کرد و سرانجام طعم بیداری 
را چشید. او در مسابقه هفته قبل اســتقالل، یک گل زد و روی یک گل دیگر نیز 
موثر بود. مهدی در نبرد با نفت مسجدسلیمان، فوق العاده ظاهر شد و دو بار دروازه 
حریف را باز کرد تا ظرف دو هفته، سه گل برای استقالل بزند و خودش را در جدول 
گلزنان لیگ برتر باال بکشد. با این وجود این بازی برای قایدی پایان خوشی نداشت. 
استقالل در آخرین دقایق وقت های اضافه صاحب یک ضربه پنالتی شد اما مهدی 
توپ را از دست داد و نتوانست هت تریک کند. در شرایطی که یامگا بیرون از زمین 
مسابقه قرار داشت، قرار بود شهباززاده این ضربه را بزند اما قایدی برای هت تریک 

پشــت توپ رفت و اصال پنالتی خوبی نزد. با این حال چنین صحنه ای نمی تواند 
نمایش رویایی این بازیکن را زیر سوال ببرد. ســتاره ای که دوباره در استقالل به 
روزهای خوبش برگشــته و آمادگی دلخواه را به دست آورده است. با یک قایدی 

آماده در خط حمله، استقاللی ها در حمله بسیار زهردار به نظر می رسند.

وقتی همه بازی کردند
سیدحسین حسینی به این نبرد استقالل هم نرسید و باز هم علیرضا رضایی 
درون دروازه این تیم قرار گرفت. کابوس مصدومیت اما به سراغ رضایی نیز آمد و 
سینا سعیدی فر به عنوان گلر سوم باشگاه، برای دقایقی درون دروازه آبی  ها قرار 
گرفت. با این اتفاق، اســتقالل صاحب یک رکورد ویژه شد. آنها از همه بازیکنان 
فهرست اصلی شان در این فصل حداقل یک بار استفاده کرده اند. ساپینتو در طول 
این فصل به خیلی از مهره ها زمان زیادی داده تا خودشان را ثابت کنند. مهره هایی 
مثل سعید مهری و آرش رضاوند، اصال شروع خوبی در این فصل نداشتند اما به 
مرور زمان به خودشان آمدند و حاال از آماده ترین نفرات این تیم به شمار می روند.

این خطر جدی است
پس از دو تســاوی متوالی با رضا عنایتی، نفت مسجدســلیمان زیر نظر این 
مربی هم شکست خورد. مردی که از شرایط باشگاه راضی نیست و حتی مدیران 
مسجدسلیمان را به جدایی تهدید کرده اســت. نفت این روزها شرایط خوبی در 
جدول رده بندی لیگ برتر ندارد. آنها گزینه اول سقوط هستند و اگر نتوانند شرایط 
را عوض کنند، بدون تردید راهی رقابت های لیگ دسته یک خواهند شد. نفت با 
عنایتی کمی بهتر شده اما هنوز در بسیاری از نقاط زمین مشکل دارد و شبیه تیمی 

نیست که بتواند جنگ بقا را به سود خودش تمام کند.

چهار نکته از سومین برد پیاپی آبی ها در لیگ برتر

توفان ریکاردو!

چهره به چهره

چیرو و چشم های تیزبینی که دیگر بسته اند

بدرود پیرمرد

نگار رشیدي

 آریا طاري


